COVID – 19 Information.
Opdateret 31/3 2021.
Regeringen og sundhedsmyndighederne har forlænget de tidligere restriktioner - se nedenfor.
Hvalsø Bio er derfor fortsat lukket til og med den 5. maj 2021.
Opdateret 2/3 2021.
Regeringen og sundhedsmyndighederne har forlænget de tidligere restriktioner - se nedenfor.
Hvalsø Bio er derfor fortsat lukket til og med den 5. april 2021.
Operabio med Tryllefløjten 14/3 aflyses. Der vil senere blive lavet en erstatningsforestilling, hvor de købte
billetter er gyldige.
Hvis man ikke kan deltage i disse forestillinger, vil billetterne selvfølgelig blive refunderet.
Vi beklager de ulemper for vore kunder, som dette medfører.
Vi udsender ikke nyt månedsprogram før vi har overblik over udviklingen i smitten og over hvilke film, der
vil være til rådighed.
Vi vil her på siden informere om ændringer.
Opdateret 2/2 2021.
Regeringen og sundhedsmyndighederne har forlænget de tidligere restriktioner - se nedenfor.
Hvalsø Bio er derfor fortsat lukket til og med den 28. februar 2021.
Operabio med Turandot aflyses. Der vil senere blive lavet en erstatningsforestilling, hvor de købte billetter
er gyldige.
Hvis man ikke kan deltage i disse forestillinger, vil billetterne selvfølgelig blive refunderet.
Vi beklager de ulemper for vore kunder, som dette medfører.
Vi udsender ikke nyt månedsprogram før vi har overblik over udviklingen i smitten og over hvilke film, der
vil være til rådighed.
Vi vil her på siden informere om ændringer.
Opdateret 13/1 2021.
Regeringen og sundhedsmyndighederne har den 13/1 2021 forlænget de tidligere restriktioner - se
nedenfor.
Hvalsø Bio er derfor fortsat lukket til og med den 7. februar 2021.
Operabio med Madame Butterfly 24/1 og Tosca 7/2 aflyses. Der vil senere blive lavet en
erstatningsforestilling, hvor de købte billetter er gyldige.
Hvis man ikke kan deltage i disse forestillinger, vil billetterne selvfølgelig blive refunderet.
Vi beklager de ulemper for vores kunder, som dette medfører.

Vi udsender ikke nyt månedsprogram før vi har overblik over udviklingen i smitten og over hvilke film, der
vil være til rådighed.
Vi vil her på siden informere om ændringer.
Opdateret 30/12 2020
Regeringen og sundhedsmyndighederne har den 29/12 2020 forlænget de tidligere restriktioner - se
nedenfor.
Hvalsø Bio er derfor fortsat lukket til og med den 17. januar 2021.
Operabio med Figaros Bryllup 10/1 aflyses. Der vil senere blive lavet en erstatningsforestilling, hvor de
købte billetter er gyldige.
Vi beklager de ulemper for vores kunder, som dette medfører.
Vi udsender ikke program for resten januar måned før vi har overblik over udviklingen i smitten og over
hvilke film, der vil være til rådighed.
Vi vil her på siden informere om ændringer.
Opdateret 7/12 2020
Som følge af forhøjet smittetryk i Hovedstadsområdet og i kommuner på Sjælland inkl. Lejre kommune har
regeringen og sundhedsmyndighederne indført en række nye restriktioner.
Hvalsø Bio lukker derfor fra onsdag den 9. december til og med 3. januar 2021.
Vi beklager de ulemper for vores kunder som dette medfører.
Vi udsender ikke program for januar måned før vi har overblik over udviklingen i smitten og over hvilke film,
der vil være til rådighed.
Købte billetter til aflyste forestillinger refunderes.



Hvis billetten er købt på vores hjemmeside med kreditkort tilbagefører vi beløbet på det anvendte
kreditkort. Bestillingsgebyr refunderes ikke
Hvis billetten er købt i billetsalget, skal du sende os en mail på bio@hvalsoebio.dk, med følgende
oplysninger:
o Dit navn, forestilling, dato og pladser (række og pladsnummer), bankkonto (Reg. Nr. og
kontonummer)

Vi vil her på siden informere om ændringer.
Opdateret 5/11 2020
Hvalsø Bio er fortsat åben, og vi gør alt for at kunne give jer en god biografoplevelse med gode film, i en
god, venlig og tryg atmosfære.
Vi følger myndighedernes anbefalinger, der skal sikre en begrænsning af smitten. Vore foranstaltninger gør,
at du trygt kan gå i biografen.












Alle skal, når de går og står, bære mundbind. Det kan tages af når man sidder i salen eller ved et
bord i cafeen.
Når man ankommer til biografen, henstiller vi til, at man sætter sig ned enten i cafeen eller inde i
salen.
For at sikre afstandskravet og reducere kontaktmulighederne gør vi følgende:
o Vi sælger kun halvdelen af pladserne i salen, 58 pladser, og der er et ledigt sæde mellem
bestillingerne.
o Personer der normalt har tæt kontakt – par, familier mm – kan sidde sammen
o Vi opfordrer til at sprede bestillingerne i salen, og til at ”midterpladserne” kommer i god tid
inden filmens start.
o Inden filmens start kan man skifte til en anden, ledig plads, hvis den føles mere tryg.
Der er foranstaltninger, så køer reguleres og afstand holdes.
Der er skærme i billetsalget, der reducerer smittefaren mellem kunde og personale
Uanset at man kan bestille billetter på hjemmesiden, så opfordrer vi til at købe hjemmefra, og til i
cafeen kun at anvende kontaktløse betalingsmidler.
Vi har reduceret antallet af borde i cafeen, så afstandskravene overholdes.
Vi sælger det normale sortiment inkl. Bif-menu, der købes sammen med billetten, og fortrinsvis
indtages i ”kælderen” for at undgå trængsel.
Overalt er der fokus på hygiejne. Alle kontaktflader, borde, toiletter mm. afsprittes efter hver
forestilling, og der er håndsprit mange steder i biografen.

Vi opfordrer alle til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedr. hygiejne med fokus på
hosteetikette og håndvask/afspritning samt afstand.
Har du symptomer på COVID – 19 skal du udsætte dit biografbesøg til et senere tidspunkt.

